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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/11/2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (b), (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya tezli

yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için tezli yüksek lisans öğre-

nimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Eczacılık ve fen fakültelerinden lisans veya

yüksek lisans derecesine sahip olanlar doktora programına başvurabilirler. Lisansüstü prog-

ramlara hangi alanlardan öğrenci kabul edileceğine dair düzenlemeler her yıl program bazında

enstitü kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenebilir.”

“c) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten, başvurdukları programın

puan türünde, tezli yüksek lisans için en az 60, doktora için en az 65 (lisans derecesiyle doktora

için en az 80) almış olmaları ve bunu belgelemeleri gerekir. Ancak, bu puanlar her yıl program

bazında enstitü kurulunun önerisi ve Senato onayıyla yükseltilebilir. Enstitülerin tezsiz yüksek

lisans programları ile yabancı uyruklu kontenjanına başvurularda ve Güzel Sanatlar Enstitüsüne

başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Program türüne göre istenecek ALES puan

türü enstitü kurulunca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır.”
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“e) Bu Yönetmeliğin 8 ve 10 uncu maddelerinde öngörülen hususların uygulanmasıyla

ilgili olarak, diplomayı veren yükseköğretim kurumunun belirlediği mezuniyet notu varsa buna

göre işlem yapılır, yoksa transkriptte yer alan tüm notların ağırlıklı ortalaması alınır. Mezuniyet

notu ve transkriptlerdeki puan değerleri başka işaretlerle gösterilmişse bunların 100 puan üze-

rinden karşılığı bulunur ve buna göre işlem yapılır. Başvuruda aranacak asgari lisans ve/veya

yüksek lisans mezuniyet notu; lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik için lisans mezuniyet

notu en az 4 üzerinden 3 veya muadili olmak kaydıyla, her yıl program bazında enstitü kuru-

lunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı ile lisans ve/veya yüksek

lisans mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve/veya mülakat sonucu değerlendirmeye

alınır. Mesleki bilgi değerlendirmesi sözlü (mülakat) ve/veya yazılı olarak yapılır. Bu değer-

lendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen referans mektubu, neden doktora

yapmak istediğini belirten komposizyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler

ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil

sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari

puanı enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönet-

meliğin 4 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Yabancı dil bilim alanlarında doktora

yapacak adaylar Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilmiş başka bir yabancı dilden

sınava tabi tutulur.”

“c) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet

notu, sözlü ve/veya yazılı ve/veya uygulamalı mesleki bilgi değerlendirmesi/mülakat/portfolyo

incelemesi sonucu yapılan değerlendirme ile başarı notu belirlenir. Mesleki bilgi değerlendirmesi

yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Güzel Sanatlar Enstitüsüne giriş değerlendirmesinde ALES

sonuçları dikkate alınmaz. Bu değerlendirmelere ilişkin hususlar ile mesleki bilgi değerlendir-

mesi/mülakat/portfolyo değerlendirme usulleri, başvuru için adaylardan istenen referans mek-

tubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten komposizyon, uluslararası standart sı-

navlar ve benzeri diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu enstitü

kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 4 üncü

maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, bu Yönetmeliğin 5 inci madde-

sinde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla

tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü kurulu

tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-

vunmak zorundadır. Tez sınavı tezin enstitüye teslimini izleyen iki ay içinde yapılır.”

“(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en geç

dördüncü yarıyıl sonunda jüri önünde savunmak zorundadır. Bu maddenin altıncı fıkrasında

belirtilen düzeltme hakkı saklı kalmak kaydıyla, bu süre sonunda savunmasını yapmayan öğ-

renci enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar. Bu durumda, öğrencinin ta-

lebi halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu yeni bir tez

danışmanı atar.”

“(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul",

"red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını

izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar. Tezi

hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri

önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrenci farklı bir tez önerisi

ile yüksek lisans tez çalışmalarına yeniden başlar. Tezin reddedilmesi durumunda öğrencinin

talebi halinde enstitü yönetim kurulu yeni bir tez danışmanı atar. Tezi reddedilen öğrenciye,

talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi

gereklerini yerine getirmek ve GANO’su 2,50 ve üzeri olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans

diploması verilerek tezli yüksek lisans programıyla ilişkisi sona erdirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Derslerini başarıyla tamamlamak, GANO’su 2,50 ve üzeri olmak ve tez sınavında

başarılı olmak kaydıyla enstitü tarafından istenen ilgili basılı ve elektronik dokümanlarla bir-

likte, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezin bir kopyasını tez sınavına giriş

tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan

tezli yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın

aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir ancak diploma eki ve-

rilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,50 ve üzeri

olan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir.

Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir ancak dip-

loma eki verilmez.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi
bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez ça-
lışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci kayıt yaptır-
dığı her yarıyıl en az altı kredilik derse ve tez önerisi veren öğrenci her yarıyıl teze kayıt yap-
tırmak zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
için sekiz yarıyıl, azami on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl, azami
on sekiz yarıyıldır. Öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en erken üçüncü yarıyılın
sonunda savunabilir. Bu Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre ders muafiyeti bulunan veya te-
zini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için programı
tamamlama süresi enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
için 6 yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıla kadar indirilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en
geç onuncu yarıyıl sonunda enstitü kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde
yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı tezin enstitüye
teslimini izleyen iki ay içinde yapılır. Azami süre sonunda tez çalışmasını tamamlayamadığı
için tez sınavına giremeyen öğrenciye anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni
süreler verilir.”

“(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış
olan raporları da dikkate alarak, salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir.
Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bil-
dirilir. Tezi reddedilen öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı
jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrenci farklı bir tez
önerisi ile doktora tez çalışmalarına yeniden başlar. Tezin reddedilmesi durumunda öğrencinin
talebi halinde enstitü yönetim kurulu yeni bir tez danışmanı atar.”

“(6) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan doktora tezinde ba-
şarılı olamayan öğrencilere, talepleri halinde, kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine
getirmek ve GANO’su 2,50 ve üzeri olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için sekiz yarıyıl, azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için on yarıyıl, azami on sekiz yarıyıldır. Öğrenci, tezini/sergisini/projesinin tez/sergi/proje
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önerisinin kabulünden itibaren en erken üçüncü yarıyılın sonunda savunabilir. Bu Yönetmeliğin
48 inci maddesine göre ders muafiyeti bulunan veya tez/sergi/proje çalışmasını daha kısa sürede
savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için programı tamamlama süresi
enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için altı
yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıla kadar indirebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci

ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, tez/sergi/proje önerisinin kabulünden itibaren

en geç onuncu yarıyılın sonunda enstitü kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde

yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde sergilemek ve sözlü olarak savunmak

zorundadır. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan öğrenciye anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezini/sergisini/projesini jüri önünde savunması için

her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.”

“(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,

proje, gösteri, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme”

kararı verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tuta-

nakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile

yeni bir tez/sergi/proje önerisi hazırlar. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı ve-

rilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini/sergisini/projesini aynı jüri önünde

yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenci farklı bir

tez/sergi/proje önerisi ile çalışmalarına yeniden başlar. Tez/sergi/proje çalışmasının reddedil-

mesi durumunda öğrencinin talebi halinde enstitü yönetim kurulu yeni bir tez/sergi/proje da-

nışmanı atar.”

“(6) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan sanatta ye-

terlik tez/sergi/proje çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere, talepleri halinde, kredi yükü

ve dönem projesi gereklerini yerine getirmek ve GANO’su 2,50 ve üzeri olmak kaydıyla tezsiz

yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra ek-

lenmiştir.

“(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 6/2/2013 tarihinden

önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/11/2012 28468

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/1/2013 28518
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Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2009 tarihli ve 27268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara
Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci, dokuzuncu ve onbirinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yaz Okulunda, bir öğrenci toplam on dört saati aşmamak üzere en çok dört ders
alabilir.”

“(9) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin Yaz Okulunda kaydolmak istediği ders açıl-
madığı takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda,
diğer birimden alınacak dersin, ders saati ve kredisinin eşit veya fazla olması kaydıyla, öğren-
cinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından içerik ve dil açı-
sından denkliğinin kabul edilmesi ve diğer birimin birim yönetim kurulu tarafından onaylan-
ması gerekir.”

“(11) Bir öğrenci azami öğrenim süresi boyunca en fazla oniki saatlik dersi başka üni-
versiteden alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mevlana Üniversitesinden:

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2011 tarihli ve 27805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bir yarıyılda toplam beş haftaya kadar olan mazeret süresi devamsızlıktan sayılmaz.
Mazeret süresi çıkarıldıktan sonra o yarıyılın kalan eğitim öğretim süresinde bu Yönetmeliğin
19 uncu maddesinde belirtilen devam zorunluluğu aranır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/6/2009 27268
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/7/2010 27648

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/1/2011 27805

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/12/2011 28157
15/2/2012 28205
4/7/2012 28343

22/11/2012 28475
30/4/2013 28633
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Mevlana Üniversitesinden:

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2011 tarihli ve 27976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana
Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hastaneler Koordinatörü: Merkezin Hastaneler Koordinatörünü,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“b) Hastaneler Koordinatörü,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) Hastane Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Rektör,
b) Tıp ve sağlık birimlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı,
c) Dekan,
ç) Hastaneler Koordinatörü,
d) Hastane tıbbi direktörleri (başhekimler),
e) Hastane İşletme Direktörü.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“Hastaneler Koordinatörü”
“(1) Hastaneler Koordinatörü; en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler arasından

Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten
Hastaneler Koordinatörü yeniden görevlendirilebilir. Hastaneler Koordinatörü sağlıkla ilgili
bağlı birimlerin de yöneticisidir. Hastaneler Koordinatörü, gerektiğinde Rektörün teklifi ve
Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Hastaneler Koor-
dinatörünün önerisi ve Rektörün onayı ile Hastaneler Koordinatörü yardımcıları da görevlen-
dirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı ve birinci fıkrasının birinci
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hastaneler Koordinatörünün görevleri”

“Hastaneler Koordinatörünün görevleri şunlardır:”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Hastaneler Koordinatörü tarafından Üniversitede tam gün statüde çalışan Tıp Fa-

kültesi öğretim üyeleri arasından teklif edilen profesör veya doçentlerden biri, Rektör tarafından
Hastane Tıbbi Direktörü (Başhekim) olarak üç yıl süreyle atanır. Süresi biten Hastane Tıbbi
Direktörü yeniden görevlendirilebilir. Tıbbi Direktör, gerektiğinde Hastaneler Koordinatörünün
teklifi ve Rektörün onayı ile üç yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir.”

2 Haziran 2013 – Sayı : 28665                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7



“(2) Hastane Tıbbi Direktörünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılar-

dan biri, Hastane Tıbbi Direktörünün görüşü ve Hastaneler Koordinatörünün onayı ile Hastane

Tıbbi Direktörüne vekâlet eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Hastane İşletme Direktörü; sağlık idaresi yüksekokulu mezunu ya da temel eğitimi

idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun, varsa sağlık yöneticiliği deneyimi olan adaylar

arasından, Hastaneler Koordinatörünün olumlu görüşü ile Rektör tarafından üç yıl süreyle gö-

revlendirilir. Süresi biten Hastane İşletme Direktörü yeniden görevlendirilebilir. İşletme Di-

rektörü, gerektiğinde Hastaneler Koordinatörünün teklifi ve Rektörün onayı ile üç yıllık süre

dolmadan da görevinden alınabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Hastaneler Koordinatörü tarafından, Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin olarak

verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/2012 tarihli ve 28193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tay-

yip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (o) bendi

eklenmiştir.

“n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

“o) Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetim Kurulunu”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans

diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakül-

teleri diplomalarına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık

Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/6/2011 27976
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sahip olmaları ve ALES'ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla baş-

vuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES

standart puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara

öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir.

Bu durumda aranan ALES puanı Senato tarafından belirlenir.”

“(4) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek

lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlar haricinde

ALES'in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranların ise 80 standart puandan az ol-

mamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı, Temel

Tıp Bilimleri Doktora Programında ise Temel Tıp Puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse,

lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Lisans

derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans mezuniyet not orta-

lamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadil bir puan olması gerekir. Değerlendirmeye ilişkin

hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak

istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi belgeler, ALES puanının

% 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, doktora giriş

başarı notu ile yüksek lisans not ortalamasının alt sınırı ilgili enstitü kurulunun önerisi ve

Senatonun onayı ile belirlenir. Kontenjanlar puanı yüksek olan adaylardan başlanarak doldu-

rulur. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

(3) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde YDS'den en az 55

puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, ya-

bancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden

birinden YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu

puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özel-

liklerine göre yükseltilmesi Senato tarafından yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre

dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen

yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. Bu süre sonunda

bilimsel hazırlık derslerinden başarılı olamayan öğrenci, yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik

programına ve başarılı olmadığı dersleri almaya devam eder. Bu derslerden başarılı olamayan

öğrenci tez savunma sınavına giremez.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan, öğrenci kabul komisyonu tarafından

eşdeğerliği kabul edilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından geçerliliği onaylanan başarılmış

derslerin notları öğrencinin not çizelgesine kaydedilir ve akademik ortalamaya katılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler her yarıyıl başında

akademik takvimde belirtilen tarihlerde varsa öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini il-

gili bankaya yatırıp, enstitü kurulunca açılan derslere yazılımlarını gerçekleştirmek suretiyle

kayıt yenilemek zorundadır. Belirtilen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıldaki

derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğ-

rencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, azami öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemle-

rinin tümünden öğrenci sorumludur. Mazereti dolayısıyla belirlenen tarihlerde kaydını yenile-

yemeyen öğrenci, derslerin başlama tarihinden itibaren on iş günü içerisinde enstitüye müracaat

etmesi ve mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda kaydını yeniler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senatonun uygun görmesi ile öğretim elemanı

ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine

dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim

programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim

yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının

yapılma şekli, diğer üniversitelerle bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin

diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı; her bir yarıyılda ondört hafta ders, bir hafta

ara sınav haftası olmak üzere güz ve bahar yarıyılından oluşur. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili di-

ğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile

duyurulur. Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır, bu hafta yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik

tezi ve seminer ile uzmanlık alan dersleri dışında ders yapılmaz. Ara sınav haftası yapılan bu

dersler ders yüküne sayılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda 5000/6000 kodlu kredili derslerden en fazla üç adet

ders açabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencisi, birinci yarıyıl ba-

şında çalışmak istediği anabilim/anasanat dalında görevli üç öğretim üyesini sıralayarak enstitü
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anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, yüksek

lisans/doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için tez danışmanını birinci yarıyıl başında

ilgili enstitüye önerir. Tez/sanat eseri danışmanı, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Danışman atanıncaya kadar bu görev enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürü-

tülür.”

“(4) Öğrenci, kayıt yaptırdığı üçüncü yarıyıldan itibaren her yarıyıl tez çalışmasına

kayıt yaptırmak zorundadır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programındaki öğ-

rencilerin, danışmanlarının atandığı dönemden itibaren, yüksek lisans programı öğrencileri için

ayrı ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için ayrı olmak, tez/sanat eseri danışmanı

tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar, izinli ve raporlu olunan süreler

dışında yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak devam etmek üzere uzmanlık alan

dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersinin ilke ve esasları enstitü yönetim kurulu tarafından belir-

lenir. Her öğrenci, tez/sanat eseri danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan derslerinden bir

tanesini almak zorundadır.

(2) Uzmanlık alan dersi haftada 4 saat olup bir öğretim elemanı en fazla 8000 ve 9000

kodlu ikişer adet uzmanlık alan dersi açabilir. Ancak bunlardan en çok iki tanesi ücretlendirilir.

Uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı veya

mazeret sınavı ile bütünleme sınavına girerler. Sınav notları 100 puan üzerinden verilir. Yarıyıl

sonu sınavı ile bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve

eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-

çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına

izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-

ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya

elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Senato tara-

fından belirlenir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,

b) Uygulama veya varsa laboratuvarların en az % 80’ine katılmak,

c) Uygulama veya laboratuvarda başarılı olmak

gerekir.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek yarıyıl ders notu, yarıyıl sonu

sınavından alınan not ile ara sınav notları göz önünde tutularak verilir. Yarıyıl sonu sınavı ge-

rektirmeyen proje, stüdyo ve bunlara benzer derslerle ilgili başarı durumu enstitü anabilim dalı
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başkanının görüşü de alınarak enstitü kurulunun kararı ile belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, yarıyıl ders notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz

önünde tutularak verilir.

(5) Bir ders ve o dersin uygulama veya laboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu

takdirde yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslar ders ve uygulama veya laboratuvar için ayrı

ayrı uygulanır.

(6) Yarıyıl ders başarı notu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir.

(7) Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen ve mazeretleri enstitü

yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler yarıyılın son haftasında mazeret sınavına

girebilir. Mazeret belgelerinin düzenlendikleri tarihi izleyen beş iş günü içerisinde Anabilim

Dalı Başkanlığına verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz.

(8) Yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getiren öğrenciler, başarısız olduk-

ları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavı gibi

değerlendirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve üçün-

cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) G notu; kredisiz derslerden geçen ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğ-

rencilere verilir. G notu ayrıca Üniversite dışından nakil yolu ile gelen öğrencilere daha önce

almış oldukları ve eşdeğerlikleri ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşleri de alınarak,

enstitü yönetim kurulunun kararı ile tanınan dersler için verilir. Dışarıdan yatay geçiş yoluyla

gelip bu Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere G

notu verilmez. G notu ortalama hesaplarına katılmaz.”

“(3) Bir dersten yüksek lisansta, en az CC harf notunu alan öğrenciler; doktora veya

sanatta yeterlik programında ise, en az BB harf notunu alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Öğ-

renci başarısız olduğu bir dersin yerine danışmanın önerisi ile başka bir ders seçebilir. Bu du-

rumda öğrencinin not hesabında yeni dersin notu dikkate alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans programında öğrenci ikinci yarıyılda seminer dersine kayıt yaptır-

mak ve danışmanı ile birlikte belirleyeceği bir konuda seminer vermek zorundadır. Başarılı

bulunan seminerler tez yazım formatında enstitüye teslim edilir. Seminer dersinden başarılı

olamayan öğrenciler tez savunma sınavına giremezler.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden; ayrıca danışmanın uygun görmesi halinde, enstitü ana-

bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en çok üç tanesi diğer

yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Danışmanın uygun gör-

mesi halinde öğrenciler diğer anabilim dallarından da ders seçebilirler. Bu dersler kendi kodu,

adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre,

ilgili ana bilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yarıyıla

indirilebilir. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin ders-

lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-

maksızın, yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olama-

yanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğ-

renci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için

kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere ta-

nınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak

tez savunması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili

enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tu-

tanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini

yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası sa-

vunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması

halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini

yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla

ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci

katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt

yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğ-

rencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla, yüksek lisans tezinin en az üç tane olmak şartıyla enstitü kurulu tarafından belirlenen

sayıda ciltlenmiş kopyasını; tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet

elektronik kopyasını, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim

eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans dip-

loması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konu-

daki bilgisini artırmak ve mevcut bilgisinin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.”

2 Haziran 2013 – Sayı : 28665                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13



MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Programda alınacak toplam kredi, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir. Dönem

projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin

alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorun-

dadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda ye-

terlik sınavı uygulanabilir. İkinci öğretim lisansüstü programlarında sadece tezsiz yüksek lisans

eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.”

“(5) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezsiz yüksek

lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Ka-

nunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya

öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu

durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-

maksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş

yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu

kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için top-

lam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez

çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise, en az 45 kredilik onbeş adet

ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Doktora programını normal tamamlama süresi; yüksek lisans dere-

cesi ile kabul edilen öğrenciler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler

için ise azami dokuz yıldır. Tezini daha kısa sürede sunabileceği tez izleme komitesi tarafından

belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili ana bilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü

yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi yarıyıla, lisans de-

recesi ile kabul edilenler için ise dokuz yarıyıla indirilebilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için üç yıldır.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden altı

yıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden dokuz yıl sonuna kadar tamam-

layamadığı için tez sınavına giremeyenlere, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı

ay olmak üzere yeni süreler verilir. Bu süreler en fazla dört yarıyıl olabilir. Bu süre sonunda da

tezi reddedilen öğrenci tez konusunu değiştirerek en erken dört yarıyıl sonunda tekrar savunma

yapar.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde

tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-

lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-

renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez

hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri

devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-

mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklen-

miştir.

“(8) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü

tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler

almasını isteyebilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dokuzuncu fıkra

eklenmiştir.

“a) Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı öğrencileri; tez teslim tarihinden

önce tez çalışmasından üretilmiş kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer aldığı SCI-Expanded

kapsamında en az bir makaleyi yayınlamış veya yayına kabul ettirmiş veya en az bir patent al-

mış olması gerekir.

b) Sosyal bilimleri enstitüsü doktora programı öğrencileri; tez teslim tarihinden önce

tez çalışmasından üretilmiş kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer aldığı en az bir ma-

kaleyi yurt içi/dışı hakemli bir dergide yayınlamış veya yayına kabul ettirmiş olması gerekir.”

“(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, ilgili jürinin önerisi ve enstitü

yönetim kurulunun kararı ile düzeltmeler ve eksikliklerin tamamlanması için en çok altı aylık

ek süre verilir. Bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yapan öğrenci usulüne uygun olarak, müm-

künse aynı jüri tarafından yeniden tez savunma sınavına alınır. Bu sınavda da tezi kabul edil-

meyen öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. Tezi reddedilen öğrencilerin, danışmanlarının isteği,
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anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusu ve tez danışmanı deği-

şebilir. Bu durumda olan öğrenciler en erken dört yarıyıl sonunda tekrar tez savunma sınavına

alınırlar. Bu durumdaki öğrenciler ilgili anabilim dalının görüşü doğrultusunda derslerin

%50'sini yeniden almak zorundadır. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan

tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

“(9) Azami öğrenim süresinin sonunda enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen

mazereti nedeniyle tez savunma sınavına giremeyen öğrenci geçerli mazeretini belgelemek zo-

rundadır. Herhangi bir nedenle geçerli mazereti olmadan savunma sınavına girmeyen veya ma-

zeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans dere-

cesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Tezini

daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili

anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için yedi yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise dokuz

yarıyıla indirilebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bu-

lunan ve tez veya sanat eseri önerisi kabul edilen, ancak tez veya sanat eseri çalışmasını yüksek

lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden altı yıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul

edilen öğrencilerden ise dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez veya sanat eseri sı-

navına giremeyen öğrenciye; danışmanın, enstitü anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla yapacağı

gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini yahut sanat eserini jüri önünde

savunması/sunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir. Bu süreler en

fazla dört yarıyıl olabilir. Bu süre sonunda da tezi reddedilen öğrenci tez konusunu değiştirerek

en erken dört yarıyıl sonunda tekrar savunma yapar.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje

çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara

göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-

lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-

lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam

eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı

olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”
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MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu

onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının

öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.”

“(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten iti-

baren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,

proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu

karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla

bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay

içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.

Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye

yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş

olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Mazereti sebebiyle izinli sayılanların süreleri öğrenim süresinden sayılmaz.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe 55 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası

ile 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ve daha önce-

sinde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler hakkında uygulanmaz.”

MADDE 29 – Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başından

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/2/2012 28193

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/5/2012 28299
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK

MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/30)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alter-

natif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağ-

lığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreti-

cilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın

9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Açık alan: Örtüaltı dışında, tarla şartlarındaki bitkisel üretim yerlerini,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Bitki koruma ürünü (BKÜ): Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara

karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi

maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek,

kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak, bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan,

istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek

veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon ha-

linde sunulan aktif madde ve preparatları,

d) BBMD: Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğini,

e) BBMD İcmal-1: ÇKS veya ÖKS kayıtlarına göre her köy/mahalle için üretici deta-

yında üretici ve BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ek-3’te yer alan belgeyi,

f) BBMD İcmal-2: İl/İlçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-1’deki bilgilere göre

her ilçe için köy/mahalle detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve ek-4’te yer alan bel-

geyi,

g) BBMD İcmal-3: İl/İlçe müdürlüğü tarafından oluşturulan İcmal-2’deki bilgilere göre

her il için ilçe detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve ek-5 (a ve b)’te yer alan belgeyi,
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ğ) Biyolojik ve biyoteknik mücadele tespit tutanağı: Üreticinin destekleme başvuru-

sunda yer alan bilgilerinin il/ilçe müdürlüğünce yerinde kontrol edilmesiyle düzenlenen ve

ek-2’de yer alan belgeyi,

h) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği esaslarına göre oluşturulan ve çiftçilerin kimlik,

arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri

tabanını,

ı) Faydalı böcek: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde

geçiren parazitoitleri ve bu zararlı organizmanın populasyonunu sınırlayabilen predatörleri,

i) Feromon: Feromon adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,

j) Feromon+Tuzak: Feromon+Tuzak adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,

k) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

l) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

m)İl/İlçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine istinaden oluşturulan

il/ilçe tahkim komisyonunu,

n) MRL: Maksimum kalıntı limiti (Maximum Residue Limit),

o) Örtaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçe-

vesinde oluşturulan üreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanı ile üretim şekline ait bil-

gilerin kayıt edildiği veri tabanını,

ö) Tül: Örtüaltı üretiminde zararlı organizma girişini önlemek amacı ile kullanılan 40-

70 mesh ölçüsünde pamuk, iplik veya sentetik tül dokumayı,

p) Üretici: Bitkisel üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri (kamu kurum

ve kuruluşları hariç),

r) Üretici Kayıt Defteri (ÜKD): Üreticinin kimlik, üretim yeri ve üretim aşamasında

kullandıkları BKÜ’lerin kayıtlarının bulunduğu belgeyi,

ifade eder.

Destekleme ödemesi için aranacak şartlar

MADDE 4 – (1) Destekleme ödemesi için;

a) Örtüaltı üretim yerinin ÖKS’de, açık alanda üretim yerinin ÇKS de kayıtlı olması,

b) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullandığı BKÜ’ye ait faturaya sahip ol-

ması,

c) 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretimde

Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönet-

melik gereği ÜKD kayıtlarını tutması,
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ç) Destekleme başvurusunda bulunulacak alanda tüm bitki koruma faaliyetlerini Ba-

kanlık tarafından belirlenen entegre mücadele prensiplerine göre gerçekleştirmiş olması,

d) Bu tebliğ kapsamında destekleme başvurusunda bulunulan BKÜ’nün Bakanlık ta-

rafından belirlenmiş olan ruhsatlanma koşulları doğrultusunda uygulanmış olması,

e) Örtüaltında faydalı böcek kullanan üreticilerin seralarında giriş ve havalandırma

açıklıklarının tül ile kapatılmış olması,

f) Üreticilerin zeytinde Zeytin Sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan fe-

romon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 60 dekar zeytinlik alanda

biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi veya toplam 60 dekar ve üstü olacak şekilde bir-

leşen üreticilerin (birbirine bitişik toplu olarak bulunan zeytinliklerin olması şartıyla) ortak

başvuru yapması ve başvuru yapılan alanda tüm üreticilerin uygulama yapması,

g) Ek-1’de yer alan dilekçe ekinde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları belge-

leyen eklerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurması,

gerekir.

Destekleme miktarı

MADDE 5 – (1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı bi-

yolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının az-

altılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan

ürünler ve destekleme ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır.

(2) Açık alanda turunçgilde Akdeniz Meyve Sineğine karşı feromon+tuzak kullanımı

için tahsis edilen 30TL/da desteklemeden, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulun-

masından dolayı daha önceden tuzak kutusu olup da sadece feromon kullanan üreticilere 20

TL/da, olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.
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(3) Üreticiye yapılacak olan destekleme ödemesi miktarı, üreticinin biyolojik ve/veya

biyoteknik mücadele amacıyla yaptığı harcamaları gösteren fatura bedelinin, mücadele yaptığı

toplam alanına bölünmesiyle elde edilecek olan dekara maliyetini geçemez.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) 1/1/2013 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele

yapan üreticilerin ürün bazında son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir.

a) Kayısı için: 28/6/2013,

b) Elma ve bağ için: 29/8/2013,

c) Açıkta domates ve zeytin için: 30/9/2013,

ç) Turunçgil ve nar için: 31/10/2013,

d) Örtüaltı için: 31/12/2013,

tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/ve-

ya ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurulur.

(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen

belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu

il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve ek-2’de yer alan tespit tutanağı hazırlanır.

İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri

MADDE 7 – (1) İl/İlçe müdürlüğü tarafından destekleme ödemesinden faydalanacak

üreticilerin, 6 ncı maddeye göre belirlenmesi ile üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri,

başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde incelendikten sonra İcmal-1’e işlenerek on

gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tu-

tanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince

herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak iti-

razlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) Askı süresi sonunda itirazlar, ilde; il müdürü başkanlığında, bitkisel üretim ve bitki

sağlığı şube müdürü ve en az iki teknik eleman, ilçede; ilçe müdürü başkanlığında en az iki

teknik elemandan oluşan il/ilçe tahkim komisyonu marifetiyle askıdan indirildikten sonra beş

gün içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 kesinleştirilir.

(3) İlçe müdürlüğü oluşturdukları İcmal-1 ve İcmal-2’leri en geç;

a) Kayısı için 5/8/2013,

b) Elma ve bağ için 7/10/2013,

c) Açıkta domates ve zeytin için 11/11/2013,
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ç) Turunçgil ve nar için 6/12/2013,

d) Örtüaltı için 7/2/2014,

tarihine kadar il müdürlüğüne bildirir.

(4) İl müdürlüğü, ödemeye esas İcmal-2’leri sistem çıktısı olarak, İcmal-3’leri ise Excel

formatında onaylı olarak en geç;

a) Kayısı için 20/8/2013,

b) Elma ve bağ için 21/10/2013,

c) Açıkta domates ve zeytin için 25/11/2013,

ç) Turunçgil ve nar için 20/12/2013,

d) Örtüaltı için 21/2/2014,

tarihine kadar Genel Müdürlüğe bildirir. Ayrıca, bitkisagligi@tarim.gov.tr elektronik

posta adresine gönderir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme

MADDE 8 – (1) BBMD ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin muhtelif tarımsal

destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık ta-

rafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüğünce ÇKS ve/veya ÖKS’deki

kayıtlara göre oluşturulan ilgili desteğin onaylı İcmal-1’lerine göre, Banka şubelerinde daha

önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme

tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Öde-

melere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 9 – (1) Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

(2) Bakanlığımızın desteklemelerinden faydalanması yasaklanmış olan üreticiler biyo-

lojik ve biyoteknik mücadele desteklemelerinden de faydalandırılmaz.

(3) Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemelerinden yararlanmak için başvuran

üreticilerin ürünlerinde MRL değerlerinin üstünde pestisit kalıntısı tespit edilirse bu üreticiler

desteklemelerden men edilir.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 10 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve ku-

ruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.
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(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolün-

den ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek hak-

sız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya iç-

eriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve

idari işlemler yapılır.

Cezai sorumluluklar

MADDE 11 – (1) Üreticilerin beyan ve belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilmesi

halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde

belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan

Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge

düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tu-

tulurlar.

(3) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-

meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme

programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 12 – (1) Aşağıda yer alan tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 10/8/2012 tarihli ve 28380 sayılı Resmî Gazete’de Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/ve-

ya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/63),

b) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/ve-

ya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2011/38),

c) 8/12/2010 tarihli ve 27779 sayılı Resmî Gazete’de Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyo-

lojik ve Biyoteknolojik Mücadele Yapan Üreticilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair

Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

2 Haziran 2013 
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK RÖLÖVE –RESTİTÜSYON- RESTORASYON VE 

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Ankara İli, Altındağ İlçesi Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı içerisinde 

Hacıbayram Camii Çevresinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen 

Tarihi Yapının Aslına Uygun Olarak Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi 

2886 sayılı Devlet İhale kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf Usulü ile ayrı, ayrı ÜST 

HAKKI tesis edilerek yaptırılacaktır. 

1 - İhale 13.06.2013 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Ankara Büyükşehir Belediye 

Sarayı Hizmet binasında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce 

yapılacak olup, ihalede listedeki sıra takip edilecektir. 

2 - İhaleye konu taşınmazların şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma 

saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye 

Sarayı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir 

3 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 

4 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste 

bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. 

Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler 

dikkate alınmaz. 

6 - İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen ve Üst Hakkı verilecek taşınmazın 

dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen Yüklenici tarafından aynen kabul etmiş 

sayılır. İhale ve Üst Hakkı için yapılacak işlemlerdeki her türlü vergi, resmi harç, ilan giderleri, 

tapu harçları, sözleşme giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene 

aittir. 

7 - İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen teklif mektuplarının yeterli 

görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale 

tarihi 2886 Sayılı kanun hükümlerine göre ENCÜMEN'ce yeniden belirlenecek ve ihale aynı yer 

ve saatte aynı şartlarla yapılacaktır. 

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede ihale şartnamesi ve sözleşmesi 

hükümleri uygulanacaktır. 

 

Sıra 

No İlçesi Mevkii Ada/Parsel 

Arsa 

Alanı 

(m2) 

Belediye 

Hissesi 

Tarihi Yapı 

Toplam 

Alanı (m2) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale 

Saati 

1 Altındağ Hacıbayram 832/1 126,00 Tam 700,00 1.299.557.53 38.986.73 14.00 

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.tr  

 4541/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünce, aşağıda yeri 

ve nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerinde gerekli imar düzenlemesi yapıldıktan sonra Vakıflar 

Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 13/05/2013 tarih ve 295/235 sayılı kararında belirtilen 

şartlarda 49 (kırkdokuz) yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

çerçevesinde kapalı teklif usulü ile Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama işi ihalesine 

çıkarılmıştır. 

İLİ : Balıkesir 

İLÇESİ  : Merkez 

MAHALLESİ  : Eski Kuyumcular 

PAFTA NO  : 10 

ADA/PARSEL NO  : 568/151 

YÜZÖLÇÜMÜ  : 10.000 m2 

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ  : 14.759.000,20 TL’dir.(2012 yılı fiyatlarıyla) 

  (Ondörtmilyonyediyüzellidokuzbinyirmi Türk Lirası) 

GEÇİCİ TEMİNAT  : 442.770,00 TL 

  (Dörtyüzkırkikibinyediyüzyetmiş Türk Lirası) 

  (Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil 

etmektedir.) 

İHALE TARİHİ VE SAATİ  : 25.06.2013 Salı Günü Saat 14.00 

A - Vakıflar Meclisinin 13/05/2013 tarih ve 295/235 sayılı kararına istinaden yukarıda 

özellikleri ve ihaleye esas bilgileri verilen mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arsa vasıflı 

taşınmaza ait asgari istenenler; 

1 - Kiralama süresinin, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 4 yıllık inşaat süresiyle 

birlikte toplam 49 yıl olması, 

2 - Taşınmazın üzerinde dört yıldızlı bir turistik tesis yapılması için gerekli uygulama 

projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan inşaat ve işletme için gerekli tüm 

izinlerin alınması, kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin 

tüm finansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesisin işletmeye açılmasına 

ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait olmak üzere, bu işlemlerin süresinin, sözleşmenin 

imzalandığı tarihten itibaren 4 yılı geçmemesi, 

3 - Arsa turistik tesis alanında bulunmakla birlikte, yüklenicinin alışveriş merkezi inşa 

etmeyi tercih etmesi halinde, İdareden izin almak ve işin her türlü masrafı kendisine ait olmak 

şartıyla gerekli plan tadilatını yaptırıp uygulamakta serbest olacağı ve kira bedellerinin otel için 

belirlenen bedelden az olmamak kaydıyla yeni duruma göre Bölge Müdürlüğünce yeniden tespit 

edileceği, 

4 - Arsanın uygulama imar planı mevcut olmakla birlikte yol terkleri henüz 

yapılmadığından, bu işlemin, her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere yüklenici tarafından 

gerçekleştirilmesi, 

5 - Kira ödemelerine sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren başlanmak üzere; 

a. İlk dört (4) yıl için aylık sabit 2.000,00 TL (İkibin Türk Lirası), 

b. Beşinci (5.) yıl için aylık 20.000,00 TL (Yirmibin Türk Lirası), 
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c. Beşinci (5.) yılın sonundan ondördüncü (14.) yılın sonuna kadar, her yıl için bir önceki 

yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin son 12 aylık 

ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenen tutarda, 

d. Onbeşinci (15.) yıl için, ondördüncü (14.) yılın aylık kirasına Üretici Fiyat Endeksi’ne 

göre yapılacak artıştan ayrı 20.000,00 TL (Yirmibin Türk Lirası) ilave edilmek suretiyle 

belirlenen tutarda, 

e. Onaltıncı (16.) yıldan kırkdokuzuncu (49.) yılın sonuna kadar, her yıl için bir önceki 

yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin son 12 aylık 

ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenen tutarda 

aylık kira alınması; 

6 - Yapılacak tesisin 11.470,45 m² olarak değerlemeye esas alınan inşaat alanında 

sonradan herhangi bir sebeple oluşabilecek azalmalardan ötürü kira bedellerinde indirim 

yapılmaması, inşaat yoğunluğunu artıracak iyileştirmeler yapılıp uygulandığı takdirde, ihalede 

kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerine yansıtılması, bodrum katlarda yapılacak 

artışlar için kirada değişiklik yapılmaması, 

7 - Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, 

Şartlarıyla, söz konusu taşınmazın yapım karşılığı 49 yıl süreyle kiralanması işi bu 

ihalenin konusunu oluşturmaktadır. 

B - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 

Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi Yıldırım 

Caddesi Naciye Hanım Sokak No: 7/BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü Hizmet Binasında görülebilir, ihale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup Balıkesir 

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.C. Vakıflar Bankası Balıkesir Merkez Şubesi nezdindeki 

TR730001500158007266231283 IBAN nolu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek 

yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

D - İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve 

saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza 

karşılığı teslim etmelidir. (verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.) 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

1) İç zarf, teklif mektubunu içerecektir. (Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine 

uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubunu) 

2) İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin 

kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde 

T.C. Kimlik Numarasının bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösterir imzalı bildirim.) 

3) Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.), 

4) Türkiye’de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim, 

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza 

beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri ihalenin 

yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır.) 
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6) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin ihalenin 

yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

7) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, 

8)  Ortak girişim olması halinde bu iş için noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  

9) Teknik Personel Taahhütnamesi, 

10) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (muhammen bedelin 

%10 kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi), 

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 

bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

11) İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı vergi borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, 

12) İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal 

Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi, 

13) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi, 

14) Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve şartnamenin 14. maddesinde 

yazılı 442.770,00 TL (Dörtyüzkırkikibinyediyüzyetmiş Türk Lirası) tutarında geçici teminata ait 

banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Balıkesir Merkez Şubesi nezdindeki 

TR730001500158007266231283 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu. 

(Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu 

özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.) 

15) Şartname bedelini ödediğine dair makbuz veya banka dekontu. (İhaleye katılacak 

olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır.) 

16) İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni. 

17) İstekliye ait benzer iş ile ilgili İş Bitim Belgesinin noter tasdikli sureti veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla, İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya isteklinin benzer iş ile 

ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir 

husus bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasına 

yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesini vermesi. 

E - İlana yazılmayan bilgiler şartnamede ve sözleşmede mevcut olup, ihaleye katılan her 

istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesine konulmuş 

şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. 

F - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

G - Tüm ilan bedelleri dahil tüm giderler sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından 

ödenecektir. 

H - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 4690/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Altındağ Belediye Başkanlığından: 

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Başpınar Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Altındağ 

Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat 

karşılığı yaptırılacak olan inşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale 

Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli: Ankara, İlçesi: Altındağ, Semti: Başpınar, Pafta Ada/Parsel: 23966 ada 6 parsel 

Alanı: 2000,00 m2, Bürüt inşaat alanı: 5017,24 m2, İşin adı/Kullanım şekli: Dükkan + 

Düğün Salonu 

1 - İhale 12/06/2013 Çarşamba günü saat 16.00'da Anafartalar Caddesi No. 175 

Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 3.534.945,00 -TL. (Üçmilyonbeşyüzotuzdörtbindokuzyüz 

kırkbeşlira) dır. 

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte; 

A - Kanuni ikametgahı olması, 

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza 

Sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,  

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

H - Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 106.050,00-TL. (Yüzaltıbinellilira) 

geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine 

yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu, 

İ - Teknik personel taahhütnamesi 

J - Yapı araçları taahhütnamesi 

K - Son beş yıla ait (2007-2012) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 
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4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 500,00-TL'lik makbuz 

karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı 

müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir. 

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır. 

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.  

İlan olunur. 4600/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/1404 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4702/1-1 

————— 
Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/1766 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4703/1-1 

————— 
Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/401 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4706/1-1 

————— 
Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/8 Esas ayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 4707/1-1 

—— • —— 
Ankara Gümrük Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzce Buldaç Yapı Sistemleri İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti (188 012 5984) 

adına 22.12.2008 tarihli, 2008/D1-05486 sayılı DİİB kapsamında işlem gören 19.02.2009/2889 

tarih ve sayılı geçici ithalat beyannamesi muhteviyatı eşyalardan kaynaklanan amme alacağı 6183 

sayılı Yasa hükümleri gereğince yapılmakta olan takibata rağmen Müdürlüğümüze müracaatta 

bulunulmadığından, toplam 42.310,22 TL tutarındaki Devlet alacağının Müdürlüğümüzce 

tanzimli Haciz Varakası ile haczine karar verilmiştir. Konuyla alakalı ilgili firma adına kayıtlı 06 

DRM 23 plaka sayılı aracın haciz işlemlerine yönelik Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Çardak 

Mal Müdürlüğünce tanzimli 11.02.2013 tarihli, E1-585095 sayılı Haciz Tutanağı 26.03.2013 

tarihli, 2797 sayılı yazımızla adı geçen firmanın Turan Güneş Bulvarı No:6/6 Yıldız-

Çankaya/ANKARA adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 

28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu Haciz 

Tutanağı ilanın yayımından (7) gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 4712/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru 

süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Profesör ve doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. 

Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması 

gerekmektedir. 

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

Adaylardan istenilen belgeler ; 

Bölüm. Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten başvuru 

dilekçesi ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması 

fotokopisi, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil 

belgesi ile profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve 

yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel 

çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır. 

 

BİRİM UNVAN K/D ADET AÇIKLAMA 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Yemler ve Havvan Besleme Profesör 1 1 İlgili alanda çalışıyor olmak 

Toprak Verimliliği ve Bitki 

Besleme 

Profesör 1 1 Bitki besleme alanında çalışıyor 

olmak. 

Arazi ve Su Kaynakları Profesör 1 1 Sulama konusunda çalışıyor olmak 

Tarımsal Biyoteknoloji Profesör 1 1 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda 

çalışıyor olmak 

Su Ürünleri Profesör 1 1 Su ürünleri yetiştiriciliği alanında 

çalışıyor olmak. 

Gıda Teknolojisi Doçent 3 1 Bitkisel yağ teknolojileri alanında 

çalışıyor olmak. 

Hayvan Yetiştirme Doçent 1 1 Kanatlı hayvanlar üzerinde 

çalışıyor olmak 

ORMAN FAKÜLTESİ 

Orman İnşaatı Jeodezi ve 

Fotoğrametri 

Profesör 1 1 İlgili alanda çalışıyor olmak 

Peyzaj Planlama ve Tasarım Profesör 1 1 İlgili alanda çalışıyor olmak 
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BİRİM UNVAN K/D ADET AÇIKLAMA 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Yönetim Bilimleri Doçent 2 1 Yerel siyaset konularında çalışmış 

olmak. 

Sağlık Yönetimi Doçent 1 1 Kariyer Yönetimi konusunda 

çalışmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1 Tıp doktoru olmak 

İç Hastalıkları Profesör 1 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak 

Kardiyoloji Profesör 1 1 İç hastalıkları ihtisası üzerine 

kardiyoloji ihtisası yapmış olmak, 

elektrofızyoloji konusunda 

deneyimli olmak 

Kalp Damar Cerrahisi Profesör 1 1 Periferik damar cerrahisi 

konusunda deneyimli olmak. 

Tıbbı Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Tıp doktoru olmak. 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Uyku bozuklukları ile ilgili 

deneyimi olmak. 

Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Doçentliğini tıbbi biyoloji alanında 

almış olmak, ve genotoksisite 

alanında deneyimli olmak. 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Moleküler Biyoloji Doçent 1 1 Gen klonlama konusunda denevimli 

olmak. 

Moleküler Biyoloji Doçent 1 1 Moleküler bitki genetiği konusunda 

deneyimli olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Eğitim fakültesi fizik öğretmenliği 

mezunu olmak 

Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 1 Doçentliğini sosyoloji alanında 

almış olmak 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Devreler ve Sistemler Doçent 1 1 Robotik ve kontrol konusunda 

çalışıyor olmak 

Elektronik Doçent 2 1 Doçentliğini elektrik-elektronik 

mühendisliği bilim dalında almış 

olmak 

Bilgisayar Yazılımı Doçent 2 1 Doçentliğini Bilgisayar 

mühendisliği alanında almış olmak. 

 4744/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mevlana Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme

Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2013/30)
— 2013 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2013 Yılı Nisan Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

DÜZELTME 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları
ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


